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Generel information 

Her finder du de aktuelle kortgebyrer og rentesatser på bankens mest almindelige forekommende 

kort til privatkunder. Vi giver disse oplysninger på baggrund af Bekendtgørelse om information til 

forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter. 

 

Med et Mastercard kreditkort fra Danske Bank, har du op til 6 ugers rentefri kredit, når du betaler hele 

dit forbrug tilbage hver gang. 

Rentesatserne i dette dokument gælder hvis du har fleksibel afvikling af dit forbrug. 

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er udregnet med månedlig delvis betaling og månedlig 

rentetilskrivning. Renten beregnes fra forfaldsdagen. Ved fleksibel betaling er valgt 10 procent af 

saldoen - dog mindst 250 kr. 

 

Du kan læse mere om, hvordan vi beregner og tilskriver rente her, og du finder vores Almindelige 

forretningsbetingelser - forbruger her. 

 

Standardeksemplerne er beregnet ud fra bekendtgørelse om information til forbrugere om priser mv. i 

pengeinstitutter, bilag 1, og bekendtgørelse om god skik for boligkredit. 

 

Du betaler standardpriser, hvis du ikke er tilmeldt Danske Banks kundeprogram.  

 

Vi yder rabat eller anden særlig fordel til bestemte persongrupper.  

 

Bemærk: Alle nedenstående beløb er rundet op til nærmeste hele krone. 

 

https://danskebank.dk/PDF/Priser-vilkaar-faktaark/Generelle-Vilkaar/Beregning-og-tilskrivning-forbrugere.pdf
https://danskebank.dk/PDF/Priser-vilkaar-faktaark/Generelle-Vilkaar/Almindelige-forretningsbetingelser.pdf
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Mastercard Basis 

 

 
Standardpris 

Kundepakke 

Danske Hverdag+1 

Årligt kortgebyr 250 kr. 0 kr. 

Årlig variabel nominel rente i procent 8,0 - 14,0 % 8,0 - 14,0 % 

Årlig variabel debitorrente i procent  

Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt. Læs mere her. 

8,3 - 14,9 % 8,3 - 14,9 % 

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 17,1 – 23,7 %2 15,2 – 21,9 %3 

Kreditramme 15.000 kr. 15.000 kr. 

1. Eksemplet forudsætter tilknytning til Danske Banks kundeprogram, et forretningsomfang svarende til Danske Basis og eneste tilknyttet kort er Mastercard Basis.  
2. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 15.000 kr. i 12 måneder inkl. Årligt kortgebyr på 250 kr. og kontogebyr for Danske Konto på 90 kr. pr. kvartal. 
3. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 15.000 kr. i 12 måneder inkl. Årligt kortgebyr på 0 kr., samt prisen for kundepakken på 117 kr. pr. kvartal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://danskebank.dk/PDF/Priser-vilkaar-faktaark/Generelle-Vilkaar/Beregning-og-tilskrivning-forbrugere.pdf


 

4 

 

 Mastercard Guld 

 

Standardpris 
Kundepakke Danske Hverdag+ 

 Andre kundegrupper1 Eksklusiv Eksklusiv+ 

Årligt kortgebyr 795 kr. 795 kr. 195 kr. 0 kr. 

Årlig variabel nominel rente i procent 8,0 - 14,0 % 8,0 - 14,0 % 8,0 - 14,0 % 8,0 - 14,0 % 

Årlig variabel debitorrente i procent  

Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt. 

Læs mere her. 

8,3 - 14,9 % 8,3 - 14,9 % 8,3 - 14,9 % 8,3 - 14,9 % 

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 13,2 – 19,8 %2 13,7 – 20,3 %3 9,6 – 16,2 %4 8,3 - 14,9 %5 

Kreditramme 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 

1. ”Andre kundegrupper” inkluderer Danske Basis, Danske Ekstra, Ung 18-27 og Danske Studie. 
2. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 50.000 kr. i 12 måneder inkl. årligt kortgebyr på 795 kr. og kontogebyr for Danske Konto på 90 kr . pr. kvartal. 
3. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 50.000 kr. i 12 måneder inkl. årligt kortgebyr på 795 kr., samt prisen fo r kundepakken på 117 kr. pr. kvartal. 
4. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 50.000 kr. i 12 måneder inkl. årligt kortgebyr på 195 kr., samt prisen for kundepakke n på 27 kr. pr. kvartal. 

5. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 50.000 kr. i 12 måneder inkl. årligt kortgebyr på 0 kr . 

https://danskebank.dk/PDF/Priser-vilkaar-faktaark/Generelle-Vilkaar/Beregning-og-tilskrivning-forbrugere.pdf
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 Mastercard Platin 

 

Standardpris 
Kundepakke Danske Hverdag+ 

 Andre kundegrupper1 Eksklusiv Eksklusiv+ 

Årligt kortgebyr 1.395 kr. 1.395 kr. 795 kr. 795 kr. 

Årlig variabel nominel rente i procent 8,0 - 14,0 % 8,0 - 14,0 % 8,0 - 14,0 % 8,0 - 14,0 % 

Årlig variabel debitorrente i procent  

Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt. 

Læs mere her. 

8,3 - 14,9 % 8,3 - 14,9 % 8,3 - 14,9 % 8,3 - 14,9 % 

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 15,8 – 22,3 %2 16,2 – 22,8 %3 12,1 – 18,7 %4 11,7 – 18,2 %5 

Kreditramme 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 

1. ”Andre kundegrupper” inkluderer Danske Basis, Danske Ekstra, Ung 18-27 og Danske Studie. 
2. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 50.000 kr. i 12 måneder inkl. årligt kortgebyr på 1.395 kr. og kontogebyr for Danske Konto på 90 kr. pr. kvartal. 
3. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 50.000 kr. i 12 måneder inkl. årligt kortgebyr på 1.395 kr., samt prisen for kundepakken på 117 kr. pr. kvartal. 
4. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 50.000 kr. i 12 måneder inkl. årligt kortgebyr på 795 kr., samt prisen for kundepakken på 27 kr. pr. kvartal. 

5. Beregnet på grundlag af købsmaksimum på 50.000 kr. i 12 måneder inkl. årligt kortgebyr på 795 kr.  

 

https://danskebank.dk/PDF/Priser-vilkaar-faktaark/Generelle-Vilkaar/Beregning-og-tilskrivning-forbrugere.pdf

